Zápis
z 26. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného 24. listopadu 2017 ve 18.00 hodin v kanceláři OÚ.
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Návrhová komise: Fialová, Tvarůžková
Ověřovatelé zápisu: Horká, Brabcová
Přítomni: 7 členů ZO, 2 omluveni (77 % účast)

Program:
1. Rozpočet obce a MŠ na rok, hospodaření obce a MŠ k 31. 10. 2017,
střednědobý výhled MŠ do roku 2020
2. Inventarizace majetku obce a MŠ k 31. 12. 2017 – stanovení inventurní a
likvidační komise.
3. Rybník
4. Diskuze
- výměna funkcí starosty a místostarosty obce
- bezúplatný převod pozemku p. č. 22 v k. ú. Čechtín
- prodloužení funkce ředitelky MŠ
- zprávy předsedů výborů
- víceúčelové hřiště na SA
- žádost o odkoupení pozemku
- energetická aukce
- zdobení vánočního stromu a příprava dalších kulturních akcí v prosinci
- příspěvek na provoz obecní prodejny

1. Hlavním bodem jednání bylo projednání návrhů rozpočtů obce a MŠ.
Návrhy rozpočtů byly řádně zveřejněny po dobu 15ti dnů na úřední desce obce
i na internetových stránkách obce. Příjmy i výdaje jsou vyrovnané ve výši
3.776.700 Kč. Investiční akce se budou schvalovat jednotlivě před realizací
během roku. Starosta obce byl delegován k úpravám rozpočtu následovně:
- v příjmové části bez omezení,
- ve výdajové části - při překročení účetního § do 50 tisíc Kč,
- změny v rámci účetního § jsou v kompetenci starosty a účetní.
Současně byl předložen výkaz o hospodaření obce a MŠ k 31. 10. 2017. MŠ
předložila střednědobý výhled na roky 2019 a 2020. Byly projednány úpravy
rozpočtu.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce a MŠ na rok 2018 dle návrhu,
bere na vědomí hospodaření obce a MŠ k 31. 10. 2017,
schvaluje střednědobý výhled MŠ a deleguje starostu k úpravám rozpočtu.

2. Starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12.
2017 a stanovil následovně:
- inventurní komisi kontrolního výboru tvoří: předseda - Tvarůžková Věra, členi
- Brabec Miloš, Sláma Pavel a Mucha Martin,
- likvidační komisi finančního výboru tvoří: předseda - Horká Marie, členi Brabcová Miluše a Fialová Erika
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení inventurní a likvidační komise
k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017

3. Firma Koinvest Třebíč provádí realizace nových a rekonstrukce stávajících
rybníků - vyřizuje projekty a veškerou dokumentaci k získání dotace ve výši až
80ti %. Po předběžném jednání byla firmou zpracovaná nabídka na opravu

Horního rybníku ve výši 140 tisíc Kč – cena zahrnuje vše od PD, zajištění
stavebního povolení, podání žádosti až po realizaci stavby. Bylo zjištěno, že
dotaci z Ministerstva zemědělství lze využít i na rekonstrukci požární nádrže na
návsi /včetně úpravy veřejného prostranství v okolí/.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zahájit jednání na rekonstrukci Horního
rybníka i požární nádrže na návsi, včetně podání žádosti o dotace.
4. Diskuze
- Starosta obce informoval přítomné, že dle nového zákona č. 99/2017 Sb. ,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb. o obcích - § 72, odst. 4. citujeme:
„Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty,
poskytuje obec odměnu v rozmezí od 0,3 do 0,6 násobku výše odměny, která by
náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.
Pokud zastupitelstvo obce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který
vykonává funkci starosty, odměnu nestanovilo, náleží mu ode dne zvolení do
funkce starosty odměna ve výši 0,3násobku výše odměny, která by náležela
uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty“.
Z důvodu legislativní změny je tento způsob odměňování dosavadního starosty,
který je ve služebním poměru vojáka z povolání nepřípustný. Z uvedeného
důvodu bude funkci starosty obce vykonávat Josef Novotný. Dosavadní starosta
JUDr. et Mgr. Zdeněk Michal bude nadále vykonávat funkci místostarosty, na
kterou se legislativní změna nevztahuje.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby od 1. 1. 2018 byl:
- starostou obce – Novotný Josef
- místostarostou obce – JUDr. et Mgr. Zdeněk Michal.
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předložil smlouvu o
bezplatném převodu pozemku p. č. 22 (č. UZSVM/BJI/5973/2016-BJIM) v k. ú.
Čechtín /jedná se o vyasfaltované prostranství před bývalým obchodem se
smíšeným zbožím.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 22 v k. ú.
Čechtín od ÚZSVM.

- Tento školní rok je posledním rokem funkčního období ředitelky MŠ Radky
Pojerové. Starosta obce navrhuje a zdůvodňuje prodloužení výkonu funkce
ředitelky MŠ Čechtín na období 6 roků.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení funkčního období ředitelky MŠ
Čechtín Radky Pojerové na dalších 6 roků.

- Kamil Brabec požádal o odkoupení části obecního pozemku p. č. 918 o výměře
50 m2 a p. č. 1539/8 o výměře 7 m2. Jedná se o původní cestu mezi poli
k vodárně, která je vklíněná mezi jeho pozemkem a pozemkem obce.
Záměr obce o prodeji tohoto pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce 185
dnů před projednáním.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku.

- Předsedové kontrolního a finančního výboru předložili zápisy ze své činnosti.

- Místostarosta informoval o připravovaném víceúčelovém hřišti na SA.
Oslovená firma Tewiko Systém z Liberce po dohodě s obcí Čechtín ze záměru
odstoupila.

- Firma Terra Group, s kterou obec spolupracuje již několik roků
a prostřednictvím níž se obec zúčastňuje energetické aukce, předložila ceny
elektřiny a plynu, které vysoutěžila v aukci na příští 2 roky.

- Na prosinec připravuje obec tyto akce:
- 2. 12. rozsvěcení vánoční stromu - MŠ vystoupí s kulturním programem
13. 12. Akce „Česko zpívá koledy“
22. 12. Setkání před OÚ – vánoční písně zahrají Horané z Rokytnice
29. 12. Předsilvestrovský výstup k věži
Zastupitelstvo obce bere tyto zprávy na vědomí.
Zastupitelstvem obce byl projednán příspěvek na obsluhu a provoz obecní
prodejny - starosta navrhuje, aby byl zachován ve stávající výši i v I. pololetí
roku 2018.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro obecní prodejnu ve stávající
výši.

Zápis ověřili: Horká Marie:
Brabcová Miluše:

…………………………..

…………………………..

JUDr. et Mgr. Zdeněk Michal

Novotný Josef

starosta obce

místostarosta obce

